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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS 2019-03-25 

 
Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande X 

Jonathan Thorsell Vice Ordförande 

Allan Asp Sekreterare X 

Richard Karlen Vice Sekreterare X 

Niklas Gustafsson Ledamot X 

Markus Marteliusson  Ledamot X 

Joakim Zetterberg Ledamot  

Patrik Lindberg Suppleant X 

Jesper Olsson   Ledamot X 

Jessica Strandberg  Suppleant X 

Elenor Bodin  Kassör X 

 

Övriga närvarande deltagare: - 

 
Agenda 

1. Mötets öppnande: L-G öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av justerare: JO valdes till justerare 

3. Föregående protokoll: Gicks igenom och godkändes.  

Kvarstående punkter från förra mötet 

- AA skall färdigställa förslag till rollbeskrivningar och skicka på remiss till styrelsen 

- NG kör en demo nästa möte av web-shop funktion med betalfunktion även för S1 

västar   

- L-G kommer sitta med Patrick Taylor och gå igenom medlemsregister och 

TA/Svemo jobben. Tydligen har FMEK (Robert G.) ett system som minskar eller 

helt eliminerar det manuella jobbet. Något för Göta att titta på ? 

- MM kollar vidare med Peter Isberg på SVEMO hur vi ska förbättra interaktionen 

med deras system.  

- L-G har fått de sista nycklarna från Kjell R. Kan vara att vi ändå fortsätter med 

nycklar och ett upprensat system med färre nycklar i omlopp.  

- Åtgärda klippta kablar inom och runt depåområdet kvarstår. 

 

4. Skrivelser 

- Ekonomi: de senaste siffrorna fanns inte framme i tid för mötet så punkten 

bordlades till nästa möte 

- L-G skulle vilja att MM och JA sitter med ekonomifunktionen och benar ut de 

fakturor/poster som hamnat fel vid kontering. 

- Ersättningar till tränare och förare 2018 ej utbetalt. Finns vissa frågetecken kring 

poängberäkningen som behöver städas av först. 

 

5. Medlemmar 
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- Inget nytt 

 

6. Cross-sektionen (MM) 

- Frågan om statustävling med anledning av vårt 70-års jubileum 2020 har förts på tal  

t.ex. att vi arrangerar Stora SM 2020 men SVEMO vill att vi kör en statustävling 

innan för att ”bevisa” oss. 

- Under kommande vecka så ska ytorna för de kommande flaggvaktsposteringarna  

maskinberedas. 

- Cross sektionen behöver fler nycklar. 

- Banskiss i 3D ska tas fram på nya banan (drönare) med fotodokumentation 

- Lilla banan ska också besiktas, viktigt för det ger inkomster 

- Inskrivning cross-skolan börjar torsdag 28e Mars. Träningsstart veckan efter påsk. 

- Föräldrautbildning är nu obligatorisk för både cross och enduro grupperna. 

- Tävlingsfunktionärutbildning genomförd och 12 av 14 blev godkända. 

- OK att nyttja tävlingsledare från andra klubbar t.ex. Västerås. 

- Stort intresse för Uppstartslägret 13-14 april i Jönköping/Husqvarna. 

- 4-5 maj är det arbetshelg på crossbanan 

- 17-18 aug dubbeltävlingshelg 

- LOK-stödet ger idag klubben ca 30 kkr/år (fastän enduron inte är med) 

 

7. Enduro-sektionen (NG) 

- ”Nya” endurokommittén börjar nu ta form under ledning av NG, (övriga är JZ, 

Peter Thorsell och Larsa Wärn) men man välkomnar ytterligare förstärkningar. 

- SM på S1: finns fortfarande frågetecken som inte är uträtade (banchef, banskiss?) 

- Motionscupen ska köras och så även Parenduron. 

- Enduroträning startar 2 april och man satsar på att få till en träning för motionärer 

minst en gång i månaden framöver. 

- Planerar för ett gemensamt enduro och crossläger i Tibro under året. 

- Pontus W. har väckt frågan om en ”Göta-gata” av tält i SM-depån i år. Finns dock 

tveksamheter om hur många tält vi faktiskt har med Göta-logga. 

- Frågan om alternativ till fast enduro-slinga, nu när Trögdspåret föll, fördes på tal av 

JZ. Kan den kommande Viking Motorpark vara ett alternativ? NG kollar med 

Börje i Torstuna (där både Östra och Natt-cuper har körts tidigare) om han kan 

tänka sig släppa till mark för oss.  

- Miljöprövning klart för alla områden och inskickat till SVEMO. 

- MM frågade om klubben kan tänka sig sponsra ett kvällsseminarium där Kumlin 

kommer och pratar fjädring. Styrelsen beslutade att bifalla denna begäran. 

 

8. Övrigt 

- PL informerade om det kommande rampbygget och den beräknande kostnaden om 

ca 60 kkr plus moms. Enders är tillfrågad och kan göra jobbet. PL fixar offert och 

försöker samordna detta arbete med arbetshelgen i maj. Kan vi få kommunen att 

betala hela eller delar av detta arbete, det är ju ändå deras lokal? 

- Nystart vg reklam och marknadsföring. MM, JS och EB tittar på detta. AA skannar 

in och skickar tidigare material rörande detta till dem. 

- Förlängning av Telia till nytt abonnemang med bättre villkor. L-G fixar. 

- MM drog förslag på kontrakt gällande ersättning av elitlicens/ avgift för våra MX-

SM förare 2019. 

 

 

9.  Nästa möte Måndag 13e maj i Klubblokalen. 
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Enköping 2019 04 28 

 
Vid protokollet     Ordf. justerat via mail    

Allan Asp      Lars-Göran Ståhl 

 

Justerat via mail 

Jesper Olsson 

 


